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Samarbejdsvedtægter for HK Østjylland  
 
 
 
AFSNIT 1 
 
Navn  
 
§ 1 

 
Stk. 1.  Foreningens navn er HK Danmark (HK) Østjylland afdeling, kaldet HK Østjylland, bestående af 

sektorerne HK Privat Østjylland, HK Handel Østjylland, HK Kommunal Østjylland og HK Stat 
Østjylland. HK Østjylland er omfattet af lovene for HK Danmark. 

  
 
  
AFSNIT 2 
 
Generalforsamlinger 
 
Generelle bestemmelser 
 
§ 2 
 
Stk. 1.     HK Østjylland kan vælge at afvikle generalforsamlingen som en repræsentantskabs-

generalforsamling eller en fællesgeneralforsamling. 
 
Stk. 2.  Herudover skal HK Østjylland afvikle afdelingssektorgeneralforsamlinger i hver afdelingssektor. 
 
Stk. 3  Generalforsamlingen er HK Østjyllands/afdelingssektorernes højeste myndighed. 
 
Stk. 4.  HK Østjylland/afdelingssektorerne kan i kongresperioden - efter hovedbestyrelsens forudgående 

godkendelse – iværksætte forsøg for generalforsamlingens gennemførelse, både hvad angår form, 
indhold og hyppigheden af afholdelse. 

 
Stk. 5.  HK Østjyllands fællesformand, eller i dennes fravær en anden repræsentant fra HK Østjyllands 

ledelse, kan deltage i afdelingssektorernes generalforsamling og bestyrelsesmøder, dog uden 
stemmeret uden for egen afdelingssektorgeneralfor-samling. 

 
Stk. 6.  HK Østjylland/afdelingssektoren skal med mindst syv dages varsel give forbundsse-kretariatet 

meddelelse om afholdelse af generalforsamling, og en repræsentant for forbundet er berettiget til at 
deltage i denne, dog uden stemmeret. 

 
 
 
Fællesbestemmelser for afvikling af repræsentantskabs-, fælles- og 
afdelingssektorgeneralforsamlinger 
 
§ 3 
 
Stk. 1.  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det mødte antal medlemmer. Alle beslutninger 

træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er forslaget bortfaldet. 
 
Stk. 2. Ved generalforsamlingens begyndelse vælges en eller flere dirigenter til at lede forhandlingerne. 
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Særlige regler for repræsentantskabsgeneralforsamlinger 
 
§ 4 
 
Stk. 1.  HK Østjylland kan vælge at afvikle generalforsamlingen som en repræsentantskabs-

generalforsamling. I så fald gælder følgende særlige bestemmelser:  
 
Stk. 2.  Repræsentantskabet sammensættes således: 
  a)  Den af repræsentantskabsgeneralforsamlingen valgte bestyrelse, formænd for tværgående 

brancheklubber og HK Ungdoms formand. 
  b)  Et ens antal repræsentantskabsmedlemmer fra hver afdelingssektorbestyrelse. 
  c)  Et antal repræsentantskabsmedlemmer valgt på afdelingssektorernes generalforsamlinger. 

Antallet fastlægges og fordeles efter afdelingssektorernes størrelse. Af disse er 
sektorbestyrelsen og disses suppleanter, i den udstrækning de ikke er udvalgt under afsnit b) 
dog forlods valgt 

  d)  Endvidere vælges et antal suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne. 
 
Forudsætningen for valg og forbliven som repræsentantskabsmedlem eller suppleant er, at de 
pågældende skal være aktive inden for faget og ikke være på frikontingent. Et medlem skal 
udtræde af repræsentantskabet, hvis pågældende i valgperioden ikke længere er erhvervsaktiv, 
dvs. efterløn eller pension. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende at erhvervsaktive 
medlemmer, der fritages for at betale kontingent kan bevare deres valgbarhed. 

 
Stk. 3.  HK Østjylland afholder repræsentantskabsgeneralforsamling en gang årligt inden udgangen af april 

måned – efter afdelingssektorgeneralforsamlingerne. 
 
Stk. 4.  Ekstraordinær repræsentantskabsgeneralforsamling indkaldes, når HK Østjyllands bestyrelse eller 

en repræsentantskabsgeneralforsamling tager beslutning herom. Endvidere skal ekstraordinær 
repræsentantskabsgeneralforsamling indkaldes, når 20 pct. af repræsentantskabets medlemmer 
tager beslutning herom med motiveret dagsorden. 

 
Stk. 5.  Afholdelse af ordinær eller ekstraordinær repræsentantskabsgeneralforsamling sker med 14 dages 

varsel ved skriftlig meddelelse til repræsentantskabets medlemmer med angivelse af dagsorden. 
 
Stk. 6.  Forslag som medlemmer ønsker behandlet, skal være HK Østjylland i hænde senest syv dage før 

repræsentantskabsgeneralforsamlingen. Umiddelbart herefter udsendes samtlige forslag til 
repræsentantskabets medlemmer og suppleanter. 

 
Stk. 7 Forslag til behandling på ordinær kongres skal være godkendt til fremsendelse på en 

repræsentantskabsgeneralforsamling, der er indkaldt med en dagsorden, hvoraf det fremgår, at 
forslag til kongressen skal behandles. Sådanne forslag skal indsendes til hovedbestyrelsen 
senest 3 måneder før kongressens afholdelse. 

 
 
Særlige regler for fællesgeneralforsamlinger 
 
§ 5 
 
Stk. 1.  HK Østjylland kan vælge at afvikle generalforsamlingen som en fællesgeneralforsamling. I få fald 

gælder følgende særlige bestemmelser. 
 
Stk. 2.  HK Østjylland afholder fællesgeneralforsamling en gang årligt inden udgangen af april måned – 

efter afdelingssektorgeneralforsamlingerne.  
 
Stk. 3.  Ekstraordinær fællesgeneralforsamling skal i HK Østjylland afholdes, når hovedbestyrelsen, HK 

Østjyllands bestyrelse ønsker det, eller når 5 pct. af medlemmerne skriftligt fremsætter motiveret 
begæring herom til formanden. 

 
Stk. 4. Afholdelse af ordinær eller ekstraordinær fællesgeneralforsamling sker med mindst 14 dages 

varsel ved bekendtgørelse på HK’s hjemmeside eller i nyhedsmails, sektorblade og sociale 
medier. Dagsorden for fællesgeneralforsamlingen skal meddeles i bekendtgørelsen. 
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Stk. 5.  Til fællesgeneralforsamlingen har ethvert medlem adgang mod forevisning af dokumentation for 

medlemskab. Alle medlemmer kan deltage i afstemningen med én stemme. Der kan ikke stemmes 
ved fuldmagt. 

 
Stk. 6.      Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på den ordinære fællesgeneralforsamling, må indsende 

disse til bestyrelsen, således at de er HK Østjylland i hænde senest syv dage før 
fællesgeneralforsamlingens afholdelse. Umiddelbart herefter offentliggøres disse på HK Østjyllands 
hjemmeside og kan tilsendes medlemmer på opfordring. 

 
Stk. 7.  Forslag til behandling på ordinær kongres skal være godkendt til fremsendelse på en 

fællesgeneralforsamling, der er indkaldt med en dagsorden, hvoraf det fremgår, at forslag til 
kongressen skal behandles. Sådanne forslag skal indsendes til hovedbestyrelsen senest 3 
måneder før kongressens afholdelse. 

 
 
 
Særlige regler for afdelingssektorgeneralforsamlinger. 
 
§ 6 
 
Stk. 1.  Ordinær afdelingssektorgeneralforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts 

måned. 
 
Stk. 2.  Ekstraordinær afdelingssektorgeneralforsamling skal afholdes, når hovedbestyrelsen, 

forbundssektorbestyrelsen, HK Østjyllands sektorbestyrelse ønsker det, eller når 5 pct. af 
afdelingssektorens medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til sektorformanden.  

 
Stk. 3.  Afholdelse af ordinær eller ekstraordinær afdelingssektorgeneralforsamling sker med mindst 14 

dages varsel ved bekendtgørelse på HK’s hjemmeside eller i nyhedsmails, sektorblade og sociale 
medier. Dagsorden for afdelingssektorgeneralforsamlingen skal meddeles i bekendtgørelsen. 

 
 
Stk.4.  Til afdelingssektorgeneralforsamlingen har ethvert medlem af afdelingssektoren adgang mod 

forevisning af dokumentation for medlemskab. Alle medlemmer kan deltage i afstemningen med én 
stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 
Stk. 5.  Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på den ordinære sektorgeneralforsamling, må indsende 

disse til bestyrelsen, således at de er sektorbestyrelsen i HK Østjylland i hænde senest syv dage 
før generalforsamlingens afholdelse. 

 
Stk. 6.  Forslag til behandling på ordinær kongres skal være godkendt til fremsendelse på en 

afdelingssektorgeneralforsamling, der er indkaldt med en dagsorden, hvoraf det fremgår, at 
forslag til kongressen skal behandles. Sådanne forslag skal indsendes til hovedbestyrelsen 
senest 3 måneder før kongressens afholdelse. 

 
 
  
AFSNIT 3 
  
HK Østjyllands bestyrelse 
 
§ 7 
 
Stk. 1.  HK Østjylland ledes af en bestyrelse, der består af fællesformanden og 

afdelingssektorformændene samt formanden for HK Ungdom Østjylland. Herudover vælges 4 
bestyrelsesmedlemmer. 

 
 Der skal ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes en passende sektoriel og ligelig 

kønsfordeling af bestyrelsesposterne. 
 

I en sektorformands fravær kan sektoren repræsenteres på bestyrelsesmødet af et andet 
sektorbestyrelsesmedlem. 
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Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde 6 – 8 gange årligt, og træffer afgørelser i alle foreliggende 
spørgsmål vedrørende sammenslutningens ledelse og økonomi. 

 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder anledning dertil, eller når mindst 3 
bestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret begæring herom. 

 
 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 

Mellem bestyrelsesmøderne ledes afdelingen af daglig ledelse, som består af de 5 valgte formænd 
med stemmeret, samt kontorchef og administrationschef uden stemmeret.  

 
 

Stk. 2.  Valgbar til fællesformand, bestyrelse eller revisor er alle medlemmer med undtagelse af 
medlemmer, der ikke betaler kontingent til forbund, sektor og HK-afdeling, samt medlemmer, der 
ikke er erhvervsaktive, dvs. er på efterløn eller pension. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde 
godkende, at erhvervsaktive medlemmer, der fritages for at betale kontingent, kan bevare deres 
valgbarhed. For fastlønnede tillidsrepræsentanters vedkommende er sidste mulige valgperiode, 
den valgperiode, hvori folkepensionsalderen opnås. Medlemmer, der skriftligt tilkendegiver, at de 
er villige til at modtage valg, er valgbare, selv om de er forhindret i at give møde på 
generalforsamlingen. I de tilfælde, hvor en af de nævnte tillidsrepræsentanter således ikke 
genvælges, gælder § 18 i love for HK-afdelinger/afdelingssektorer under HK Danmark. 

 
Stk. 3.  Forudsætning for valg i henhold til stk. 3 er, at de pågældende skal være erhvervsaktive inden for 

faget og ikke være på frikontingent. Et medlem skal udtræde af HK Østjyllands bestyrelse, hvis 
pågældende i valgperioden ikke længere er erhvervsaktiv. Formanden skal til enhver tid opfylde 
gældende lov om myndighed. 

 
Stk. 4.  Afdelingsgeneralforsamlingen vælger fællesformanden for en periode på to år. Såfremt flere 

bringes i forslag til posten, skal afstemningen foregå skriftligt 
 
Stk. 5.  HK Østjyllands bestyrelse vælges for to år af gangen, således at formanden vælges i lige år 

sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer, og de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 
Desuden vælges der i HK Østjylland to revisorer, hvis funktionstid er to år, og som afgår skiftevis. 
Derudover vælges det fornødne antal suppleanter for HK Østjyllands bestyrelse og revisorer for en 
periode af et år.  

   
  Såfremt et bestyrelsesmedlem eller en revisor afgår i valgperioden, indtræder suppleanten for 

pågældende indtil førstkommende generalforsamling. 
 
Stk. 6.     For de i stk. 6 omhandlede suppleanter gælder samme valgbarhedsbetingelser som for bestyrelsen 

i øvrigt, jf. stk. 2, 3 og 4. 
 
Stk. 7.  Bestyrelsen vælger selv af sin midte næstformand. 
 
Stk. 9.  Såfremt et bestyrelsesmedlem i forhold til sine hverv misligholder disse på en måde, der kan 

sidestilles med de forhold, der er nævnt i funktionærlovens § 4, og som berettiger en arbejdsgiver 
til at ophæve tjenesteforholdet uden varsel, kan vedkommende efter bestyrelsens beslutning 
suspenderes og suppleanten indtræde i stedet. 

 
Stk. 10. Tillidsrepræsentant for de afdelingsansatte, kontorchefen samt administrationschefen har ret til at 

deltage i HK Østjyllands bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. 
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AFSNIT 4 
 
Afdelingssektorernes bestyrelser/tillidsrepræsentanter 
 
§ 8 
 

  Stk. 1.  I afdelingssektorerne fastsættes antallet af sektorbestyrelsesmedlemmer på afdelingssektorens 
generalforsamling. 

  Der skal ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes en passende faglig og geografisk 
fordeling af bestyrelsesposterne. 

 
    Stk. 2.  Afdelingssektorgeneralforsamlingen vælger afdelingssektorformand og 

afdelingssektornæstformand. For fastlønnede tillidsrepræsentanters vedkommende, er sidste 
mulige valgperiode, den valgperiode, hvori folkepensionsalderen opnås. I de tilfælde, hvor en af 
de nævnte tillidsrepræsentanter således ikke genvælges, gælder § 18 i love for HK-
afdelinger/afdelingssektorer under HK Danmark. Såfremt flere bringes i forslag til de enkelte 
poster, skal afstemningen foregå skriftligt. 

 
Stk. 3.  Foruden afdelingssektorformand består afdelingssektorbestyrelsen af et antal 

bestyrelsesmedlemmer, som vælges på afdelingssektorgeneralforsamlingen. Valgbar til 
afdelingssektorbestyrelsen/suppleant er kun afdelingssektorens medlemmer. 

 
Stk. 4.  På samme måde vælges et passende antal suppleanter. 
 
Stk. 5.  Valgene i stk. 1 og 3 er gældende for to år, således at halvdelen af bestyrelsen vælges og afgår 

samtidig med afdelingssektorformanden. 
 
Stk. 6.  Alle HK Østjyllands medlemmer i afdelingssektoren er valgbare til hvervene i stk. 1 med undtagelse 

af medlemmer, der ikke er erhvervsaktive inden for faget eller er på frikontingent. Et medlem skal 
udtræde af sektorbestyrelsen, hvis pågældende i valgperioden ikke længere er erhvervsaktiv. 
Afdelingssektorformanden skal til enhver tid opfylde gældende lov om myndighed. 

 
Stk. 7.  Afdelingssektorformanden leder afdelingssektorens virksomhed i overensstemmelse med de på 

afdelingssektorgeneralforsamlingen trufne beslutninger. Desuden har afdelingssektorformanden 
ansvaret for udførelsen af de pligter, som forbundets love og hovedbestyrelsen pålægger 
afdelingssektoren. 

 
Stk. 8.  Såfremt et afdelingssekorbestyrelsesmedlem i forhold til sine hverv misligholder disse på en måde, 

der kan sidestilles med de forhold, der er nævnt i funktionærlovens § 4, og som berettiger en 
arbejdsgiver til at ophæve tjenesteforholdet uden varsel, kan vedkommende efter 
afdelingssektorbestyrelsens beslutning suspenderes og suppleanten indtræde i stedet. 

 
Stk. 9.  Afdelingssektorbestyrelsen afholder møde, så ofte afdelingssektorformanden finder det 

nødvendigt, eller når mindst tre afdelingssektorbestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret 
begæring herom. 

 
Stk. 10. Der udarbejdes et referat over afdelingssektorbestyrelsens og afdelingssektorgeneralforsamlingens 

forhandlinger og beslutninger. Referatet skal godkendes af HK-afdelingssektorbestyrelsen og 
underskrives af afdelingssektorformanden og mindst 1 bestyrelsesmedlem, der har deltaget i det 
pågældende møde. Referatet fra afdelingssektorgeneralforsamlingen skal underskrives af 
dirigenten og afdelingssektorformanden. 

 
Stk. 11.   Afdelingssektorerne er ansvarlig indenfor sit faglige område for indgåelse af  

overenskomster, udtagning af overenskomstkrav, behandling af faglige sager, faglige aftaler 
overfor den enkelte modpart, samt behandling af alle øvrige faglige spørgsmål. 

 
Stk. 12.   Afdelingssektoren har ret til at iværksætte faglige og organisatoriske tiltag indenfor sit 

faglige område, samt udtage og indsende forslag til forbundssektorkongressen i eget fagområde. 
 
Stk. 13.   Afdelingssektoren tildeles den nødvendige arbejdskraft til at udføre opgaverne, under 
               hensyntagen til de fælles muligheder og fastsatte regler. 
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§ 9 
 
Stk. 1.  De valgte revisorer foretager den kritiske bedømmelse af økonomiske dispositioner i henhold til 

instruks og vejledning for kritiske revisorer. De valgte revisorer bør være til stede ved forelæggelse 
af årsregnskabet. 
 
Den af afdelingsbestyrelsen valgte statsautoriserede revision reviderer HK Østjyllands regnskaber, 
såvel talmæssigt som kritisk, i overensstemmelse med revisionsbestemmelserne i lov om fonde og 
visse foreninger. 

 
Stk. 2.  Den af den statsautoriserede revision udførte revision skal være i overensstemmelse med 

gældende god revisionsskik for statsautoriserede revisorer. 
 
 
§ 10 
 
Stk. 1.  HK Østjyllands/afdelingssektorbestyrelsen forpligter ved sine handlinger og beslutninger HK 

Østjylland/afdelingssektoren i alle forhold, under ansvar over for generalforsamlingen. 
Afdelingssektorbestyrelserne kan dog ikke i økonomiske forhold træffe dispositioner, der rækker ud 
over de rammer, der er godkendt/bevilget af HK Østjyllands bestyrelse. 

 
Stk. 2.  Til at forpligte HK Østjylland ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, ved transport og 

kvittering af obligationer, aktier, pantebreve og andre værdipapirer kræves der bestyrelsens 
godkendelse samt fællesformandens og mindst to bestyrelsesmedlemmers underskrifter. 

 
Stk. 3.  Medlemmerne hæfter ikke for HK Østjyllands gældsforpligtelser. 
 
Stk. 4.  Regnskabet følger kalenderåret. 
 
Stk. 5.  Alle indtægter tilfalder HK Østjylland, som afholder samtlige udgifter til afdelingens drift i henhold til 

det årlige budget for afdelingen og ejendommene. For så vidt angår de fire sektorer er det 
afdelingsbestyrelsen, der træffer beslutning om tildeling af midler til faglige aktiviteter. De tildelte 
midler skal dog afspejle medlemstallet i de respektive sektorer. 

 
Stk. 6.  Der udarbejdes et regnskab for HK Østjylland og et selvstændigt regnskab for ejendommene, som 

forelægges afdelingsbestyrelsen i HK Østjylland og derefter fremlægges på HK Østjyllands 
ordinære generalforsamling. 

 
Stk. 7.  Regnskabsføringen, administration af den fælles formue, reservefonden, ejendomme og inventar 

sker under bestyrelsen for HK Østjyllands ansvar, og dettes underskrift er i alle tilfælde 
forpligtende, når et flertal af bestyrelsens medlemmer har stemt for vedtagelsen.  

 
Stk. 8.  Det daglige økonomiske ansvar varetages af fællesformanden 
 
Stk. 9. Den kontante kassebeholdning må ikke være større end nødvendigt til den daglige 

drift. Foreningens øvrige kontante midler skal indestå i en bank eller sparekasse under foreningens 
navn. 

 
Stk. 10.   På det første ordinære bestyrelsesmøde efter hvert kvartals afslutning fremlægges 
  kvartalsregnskabsoversigt samt revisionsprotokollen. 
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AFSNIT 5 
 
Andre bestemmelser 
 
§ 11 
 
Valg af delegerede til HK Danmarks kongres skal ske i henhold til HK Danmarks love § 16.  
 
§ 12 
 
HK Østjylland opretter et ungdomsudvalg i henhold til regler for forbundets og HK-afdelingernes 
ungdomsarbejde. 
 
 
§ 13 
 
Alt hvad disse samarbejdslove ikke tydeligt foreskriver, må underkastes bestyrelsen i HK Østjyllands 
afgørelse under ansvar over for generalforsamlingen/repræsentantskabsgeneralforsamlingen og 
hovedbestyrelsen. 
 
 
§ 14 
 
Ændringer af disse fælleslove kan kun foretages af HK Østjyllands generalforsamling/-  
repræsentantskabsgeneralforsamling med almindelig stemmeflerhed. 
 
I tvivlsspørgsmål i forbindelse med disse love, henvises til afdelingslovene. 
 
Hovedbestyrelsens sanktion kræves til enhver ændring af lovene. 
 
 
 
 
 
 
Således vedtaget på fællesgeneralforsamling i HK Østjylland den 5. april 2022.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-06-2022 
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